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Hvem er jeg?

Peter Skjold Mogensen

• Lektor Cphbusiness- Bachelor e-handel
• Speciale I digitalisering og e-handel
• Forlaget Retail Books
• Undervisning og foredrag Retail Academy
• Baggrund I Salling Groupe



Kort præsentationsrunde
Hvem er I ?



Sociale medier- fokus på Linkedin





Har du erfaring med Linkedin?



https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2020

https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2020




Linkedin

Fordele:
• Fagligt og professionelt fokus
• Giver god muligheder for at netværke på tværs af alle brancher.
• Det er en god platform for rekruttering og jobsøgning.
• Der er god mulighed for at dele erfaring og expertise i forskellige

brancher.
Ulemper
• Primært et business medie
• Egner sig bedst til B2B-segmentet.



Eksempel linkedin



Har du en målgruppe på Linkedin?

• Hvem er din målgruppe?
• Hvor mange personer er der tale om? 
• Hvor stort er salgspotentialet?



Hvorfor Linkedin?

• Rejsen fra produktbaseret salg til værdibaseret salg?
• Relationer skabe salget? 
• Hvor er begrænsningerne? 

Diskussion- er I enige? 



Social Selling

• Social selling er en metode til at udvikle relationer som en del af
salgsprocessen i forhold til dine kunder.

• Ultimativt handler det om at få kunderne til at komme til dig, når de 
har brug for dine produkter eller services.

• Fokus er på Business to Business

https://www.socialsellingcompany.dk/hvad-er-social-selling/

https://www.socialsellingcompany.dk/hvad-er-social-selling/


Social selling 

• 1. Skab et professionelt brand, der beriger
• 2. Få lokaliseret de rigtige forbindelser
• 3. Berigelsen genererer muligheder for social selling



1. Skab et professionelt brand, der beriger

• Din kontakt med folk bør ikke være gennem lange salgstaler eller
annoncering. 

• Husk, at hver gang, du kontakter nogen, kræver du deres tid. Sørg for, 
at den er givet godt ud! 

• Berigelse skaber troværdighed, som skaber relationer, og relationer er 
nødvendige for salg.

Er I enige? 



2. Få lokaliseret de rigtige forbindelser

• Godt salg handler om at gå efter bestemte personer i stedet for den 
første og den bedste. Varme leads, med andre ord!

• Et stærkt netværk er nøglen til salg, så sørg for at engagere dig i de 
rigtige grupper, udnyt de fælles interesser og fælles forbindelser, du 
har at trække på.

• Tænk på kvalitet fremfor kvantitet. Det gælder også mængden af
forbindelser på din LinkedIn profil. Har du mange, eller har du de 
rigtige? 

• Find og etabler stærke forbindelser.



3. Berigelsen genererer muligheder for social 
selling

• Det er nemt at starte en dialog på LinkedIn. Både med nuværende og
potentielle kunder. 

• Kontaktmulighederne er overalt. Du kan se hvem, der har set din 
profil, syntes godt om eller delt dit opslag, sendt dig en besked mm.

• Hav personlighed, vær autentisk, engageret og interesseret i dine 
relationer. 

• Giv folk værdi ved at lære dem at kende – deres udfordringer og
behov – og brug dette til at skabe en langsigtet, målrettet åbning for 
salg



Gode råd til relations salg 

• Gør dit forarbejde
• Lær dine partnere at kende
• Du skal vide, hvornår du skal reagere
• Lyt mere, tal mindre
• Vær oprigtig
• Brug empati



Overvejelser før vi går igang

• Vil du lave en personlig profil? 
• Vil du lave en virksomhedsside?
• Annoncering på Linkedin?
• Skal du overhovedet på Linkedin? 

Lad os se en profil



Workshop

Hvordan opretter jeg en Linkedin profil
https://youtu.be/eMvk3XjrTKQ

Lad os få et gensyn med din Linkedin profil

https://youtu.be/eMvk3XjrTKQ


Din profil

• Fyldestgørende CV- med relevante aktiviteter
• Professionelt profilbillede (ikke feriebilledet) 
• Passende baggrundsbillede- skal passe til dit Image. 
• Interessant titel
• Suppler din titel med et værditilbud – altså hvordan du skaber værdi.

Eksempel:
Erhvervspsykolog hos Fiktivia – Øger trivslen og sænker sygefraværet i
din organisation



Virksomhedsprofil på Linkedin



Tænk som et medie





Indholdskalender



Indholdskalender

Dag/tidspunkt Medie Indhold Målsætning

Tirsdag 18 maj Linkedin Kursus SEIGP Branding-
relationskabelse
KPI: 2500 visninger, 30 
likes, 2 kommentar



Lav relationsskabende aktiviteter

• https://www.linkedin.com/company/styrket-erhverv-i-gadeplan/

https://www.linkedin.com/company/styrket-erhverv-i-gadeplan/




Tips og tricks
• Linkedin er en algoritme 

(En algoritme er en matematisk betegnelse, eller en udregning)
• Husk #
• Husk @
• Tilføj en personlig besked når du opretter forbindelse til nye kontakter
• Søge aktivt efter nye kontakter/netværksgrupper
• Relastioner tager tid at opbygge

Links til flere fif
https://netvaerksakademiet.dk/linkedin-profil-guide/

Hvordan opretter jeg en Linkedin profil
• https://youtu.be/eMvk3XjrTKQ

https://netvaerksakademiet.dk/linkedin-profil-guide/
https://youtu.be/eMvk3XjrTKQ


Annoncering på Linkedin

Fordel
• Nå en større målgruppe
• Nå den rigtige målgruppe- retargeting
Ulempe
• Risiko for digital støj



Målsætning

• CTR=  f.eks. 4 %
• ROAS= Return on ad spend

Hvad er din målsætning?



Husk denne model!



Opsamling og Tak for I dag 
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